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Thermal H10

JULABO Thermal H10 é um líquido para banhos com base de silicone.

Vantagens:

alta estabilidade
viscosidade baixa
boa condutibilidade térmica
amplamente livre de odores
longo tempo de duração

Os líquidos para banhos JULABO Thermal são fluidos cuidadosamente
selecionados e testados em longo prazo com propriedades
termodinâmicas ideais para uma grande variedade de aplicações. Eles são
perfeitamente adequados para tarefas de controle térmico nos aparelhos
JULABO e garantem uma operação segura e confiável, bem como uma
eficiência ideal da transferência de calor.

Os líquidos JULABO Thermal à base de silicone são substâncias
quimicamente inertes que não afetam metais como ferro, cobre, zinco,
alumínio, cromo ou níquel. Em comparação com outros líquidos, os
líquidos JULABO Thermal têm uma condutividade elétrica
excepcionalmente baixa. Eles são insensíveis às influências climáticas e
podem ser mantidos por pelo menos 12 meses se armazenados
adequadamente. Em caso de utilização correta, a formação muito baixa
de produtos de rachadura e oxidação garante uma longa vida útil. Em caso
de uso a temperaturas de trabalho próximas aos valores limite
recomendados, recomenda-se realizar um teste ou uma troca a cada 2-3
meses. Alguns líquidos para banhos à base de silicone da JULABO
contêm um estabilizador para retardar a oxidação e, assim, prolongar a
vida útil do óleo.

Não usar com mangueiras de silicone! Líquidos para banhos com base de
silicone dissolvem mangueiras de silicone. Por isso, durante o controle
térmico de sistemas externos, devem ser usadas mangueiras de metal
JULABO, mangueiras de Viton JULABO ou mangueiras de PTFE JULABO.
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Specific heat capacity

Viscosity

Dados técnicos

Nº. de pedido 5 litros 8940115

Nº. de pedido 10 litros 8940114

Temperatura de trabalho -40 ... +180

Ponto de fulgor >+165 °C

Ponto de inflamação +220 °C

Viscosidade
(cinemática a 20 °C)

10 mm²/s

Densidade
(a 20 °C)

0.93 g / cm³

Ponto de fluidez <-60 °C

Ponto de fervura +288 °C

Temperatura de ignição +370 °C

Coeficiente de expansão térmica 0.00092 (g/(ml × K))

Condutibilidade térmica 0.14 (W/(m × K))

Resistência de passagem específica 8x10¹⁴ (Ohm × cm)
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